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1.Inleiding
In dit rapport legt de rekenkamercommissie Koggenland middels een verslag verantwoording af aan
de gemeenteraad.
Door dit verslag krijgt de gemeenteraad inzicht in de samenstelling, de activiteiten en de financiën
van de rekenkamercommissie. Daarnaast bevat dit rapport een jaarplan voor 2014 waarmee de
gemeenteraad zicht krijgt op de lopende en komende onderzoeken van de rekenkamercommissie.
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2. Jaarverslag 2013
De rekenkamercommissie
Teneinde de gemeenteraad in staat te stellen effectief controle uit te oefenen op het college van
Burgemeester en Wethouders beschikt de raad over een aantal controle-instrumenten. Eén van deze
instrumenten is de gemeentelijke rekenkamer(functie), conform artikel 84 Gemeentewet. De
rekenkamer(functie) doet (onafhankelijk) onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en
rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.
Samenstelling
De samenstelling van de rekenkamercommissie is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2012 en is
als volgt:
Dhr. drs. K. Brand
Dhr. B.H.M. Broxterman
Dhr. G.D. Scholtes
Mw. M.H. de Boer
Dhr. G.J. van der Roest
Mw. P.F. Mol

Voorzitter, extern lid
Vice voorzitter, extern lid
extern lid
raadslid
raadslid
secretaris

Rooster van aftreden
Op 9 juni 2009 heeft de rekenkamercommissie besloten om een rooster van aftreden op te stellen
om te voorkomen dat bij herbenoeming door de raad in 2018 alle externe leden gelijktijdig hun
maximale termijn hebben bereikt en aftreden.
Onverlet het recht van de raad om bij herbenoeming van de externe leden andere keuzes te maken
heeft de rekenkamercommissie besloten tot het hanteren van onderstaand schema van aftreden:
Dhr drs. K. Brand treedt af in 2016
Dhr B.H.M. Broxterman treedt af in 2017
Dhr G.D. Scholtes treedt af in 2018.
Onderzoek Distriport afgerond in 2013
2013
Op verzoek van de raad heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het
besluitvormingsproces rondom Distriport (is aan alle wettelijke en bestuurlijke eisen voldaan bij de
totstandkoming van het bestemmingsplan Distriport.
Dit onderzoek is uitgevoerd door RIGO Research en Advies uit Amsterdam.
Op 3 juni 2013 is het rapport behandeld in de gemeenteraad.
Voordat het verzoek van de raad kwam om het onderzoek naar Distriport met spoed uit te voeren
had de rekenkamercommissie al opdracht gegeven om een onderzoek te starten naar grondbeleid
binnen Koggenland. Op verzoek van de gemeenteraad is de prioriteitstelling gewijzigd en heeft het
onderzoek naar Distriport voorrang gekregen boven het onderzoek naar het grondbeleid. Na
voltooiing van het onderzoek naar Distriport bleek er vanuit de raad geen behoefte meer te zijn
naar een onderzoek naar het grondbeleid.
Omdat de opdracht voor dit onderzoek al verleend was hebben we deze af moeten kopen voor een
bedrag van € 5.196,-.

PAGINA

4

Financiële verantwoording
In de begroting 2013 is voor de rekenkamercommissie een budget opgenomen van € 25.000.
Dit bedrag is afgeleid van de landelijke norm voor rekenkamers van ca. € 1 tot €2 per inwoner.
De gemeente Koggenland hanteert de norm van € 1,- per inwoner.
Tevens is een bedrag van € 22.000,- meegenomen vanuit 2012 in verband met het onderzoek naar
Distriport zodat er is totaal € 47.000,- beschikbaar was.
Aan de uitgaven kant is geld uitgegeven aan onderzoek, aan vergoedingen van externe leden en
aan de secretaris van de commissie.
Gedurende 2013 kwam de rekenkamercommissie 9 keer bij elkaar.
Omschrijving
Rekenkamercommissie
Extern onderzoeksbureau
Presentiegelden externe leden
Kosten secretaris/onderzoeker
Kosten lidmaatschap NVRR
Positief saldo

Begroot
47.000,-

Lasten

Resultaat

€ 19.214,00
€ 2.979,00
€ 2.990.€ 330,21.487,-
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3.Jaarplan 2014
In het jaarplan 2014 besteedt de rekenkamercommissie aandacht aan de onderzoeken die voor 2014
op het programma staan, mogelijkheid van aandragen van onderzoeksonderwerpen en het plan van
aanpak. Ondanks dat het jaar 2014 al ver gevorderd is wil de rekenkamercommissie een nieuw
onderzoek opstarten. De eerste helft van 2014 heeft de rekenkamercommissie een noodgedwongen
pas op de plaatst gedaan in verband met de gemeenteraadsverkiezingen de nieuwe raadsleden die
plaats zouden nemen in de rekenkamercommissie.
Nieuwe samenstelling
samenstelling
De samenstelling van de rekenkamercommissie is naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 gewijzigd. Op 23 juni 2014 zijn de externe leden opnieuw
benoemd en zijn er twee nieuwe raadsleden benoemd als lid van de rekenkamercommissie.
De huidige samenstelling van de rekenkamercommissie is als volgt:
Dhr. drs. K. Brand
Voorzitter, extern lid
Dhr. B.H.M. Broxterman
Vice voorzitter, extern lid
Dhr. G.D. Scholtes
extern lid
Dhr. F. Schuitemaker
raadslid
Dhr. S. Vlaar
raadslid
Mw. P.F. Mol
secretaris

Nieuwe onderzoeken
onderzoeken
De rekenkamercommissie oriënteert zich nog op een geschikt onderzoeksonderwerp. Het streven is
hier na de zomer een finale keuze in te maken en om het onderzoek zo snel mogelijk daarna op te
starten.
Mogelijkheid aandragen van onderwerpen
De rekenkamercommissie wil benadrukken dat de leden van de gemeenteraad en het college van
B&W ook onderzoeksvoorstellen kunnen indienen.
Daarnaast kunnen de inwoners van de gemeente Koggenland suggesties voor een onderzoek
aandragen.
In zijn algemeenheid geldt dat de rekenkamercommissie bij de keuze van haar onderwerpen
een zo groot mogelijke bijdrage aan de missie en doelstelling van de rekenkamercommissie
beoogt, gerelateerd aan de inzet van schaarse onderzoekscapaciteit.
Ten slotte
Het jaarverslag 2013 en het jaarplan 2014 zijn vastgesteld in de vergadering van de
rekenkamercommissie van 15 september 2014. De stukken worden conform de verordening ter
kennisneming aan de raad toegezonden. Het jaarverslag en –plan wordt tevens in afschrift naar het
college van burgemeester en wethouders gezonden.
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